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De nieuwsbrief van de Clun Forest Schapenvereniging

In deze uitgave:

Van de bestuurstafel…..

De meeste lammeren zullen nu wel geboren
zijn. Misschien nog hier en daar een
“blindganger”, maar de periode van
verwachting, spanning en wellicht mindere
nachtrust zal voor velen van ons nu wel achter
de rug zijn. De verschillen in lammeren zijn
nog groot, er zijn al joekels van januari en
kleine bolletjes wol, die nog maar net de biest
achter de kiezen hebben. De mooiste periode
van het jaar, maar ook bewerkelijk. De stal
schoonhouden en schoonmaken, het weiland in
orde brengen, ontwormingsschema bijhouden,

straks de eerste snee hooi zien te bemachtigen,

kortom het buitenleven in al haar facetten staat
weer voor de deur.

Ook het verenigingsleven breekt weer in alle
hevigheid los. De eerste ledenvergadering van het jaar is al geweest en er staat nog meer op
stapel. Op korte termijn: De Fokkerscontactdag bij Toon Verhoeven en de inspectie van de
lammeren. Vergeet u niet de lammeren die geboren zijn op tijd door te geven aan het NSFO?
Op grond van hun administratie delen wij de routes in! De inspecteurs nemen contact met u
op om de route door te geven. Probeer om, zoveel als mogelijk is, de inspectie op de
voorgestelde dag en het tijdstip doorgang te kunnen laten vinden. Het scheelt onnodig veel
gepuzzel en extra kosten. Zorg er ook voor dat de oornummers in de oren zitten, de lammeren
schoon zijn (op tijd ontwormen) en de dieren op stal of in een afgesloten hoekje staan. Het
voorkomt bij de inspecteurs symptomen van jaag- en zwoegerziekte.
In de redactie van de Clunformatie is een wijziging opgetreden. Ton Frumau heeft door
drukke werkzaamheden het hoofdredacteurschap moeten opgeven. Ton bedankt voor je inzet
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De foto's boven: (links) Ton Frumau uit Benningbroek met 5 ooien die nog moeten lammeren, (midden) een
driejarige ooi met ooilam bij Gerard Scholtes in Bodegraven (rechts) schapen in de sneeuw op tweede paasdag
bij de fam. Kranen in Wilsum.
Kopij gaarne doorgeven aan Toon Verhoeven:
Verandering van e-mailadres
Pag. 1
e-mail:
ahmverhoeven@planet.nl
gaarne doorgeven aan:
postadres:
Goorstraat 34
info@clunforest.nl
6027 NC Soerendonk

Clunformatie no.15
en bijdragen. Gelukkig heeft Toon Verhoeven aangeboden om deze taak op zich te nemen.
Toon, veel succes en we hopen dat je overstelpt zult worden door bijdragen van onze leden.
In deze Clunformatie weer het verslag van de voorjaarsledenvergadering, het jaarverslag, de
rubriek: In de stal van …. en nog meer lezenswaardige informatie.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur,
Ton van der Toorn (secretaris)

Wisseling redactie Clunformatie
Beste lezers,
Door drukke werkzaamheden lukt het me op dit moment niet voldoende tijd vrij te maken
voor de Clunformatie. Toon Verhoeven neemt de klus van mij over en het ligt bij hem in
goede en vertrouwde handen. Gerard Scholtes en ik hebben de Clunformatie in de steigers
gezet en Gerard zal dit samen met Toon voortzetten.
Naast de andere vaste schrijvers, Ton van de Toorn en Bert Theunissen, zal ik af en toe ook
mijn bijdrage leveren. Ook de bijdrage van jullie allen is welkom. Vaak zijn leuke foto's en
beschrijvingen van wat hierom heen gebeurd is bijzonder voor alle lezers.
Ton Frumau
Als nieuweling in de redactie van de Clunformatie zal ik natuurlijk mijn uiterste best doen om
de nieuwsbrief even aantrekkelijk te laten blijven als voorheen. Ton heeft zich de afgelopen
jaren hiervoor sterk voor gemaakt en daarvoor wil hem namens het bestuur ook hartelijk voor
bedanken.
Maar de Clunformatie kan alleen maar leuker worden door uw reacties, nieuwtjes vanuit de
fokkerswereld, leuke foto’s etc. etc. Schroom ook niet en stuur deze naar mij zodat we ze
kunnen publiceren.
Naast de rubriek “In de stal van” willen we ook leden aan het woord laten komen die niet
voor iedereen bekend zijn en die het verdienen om eens in het daglicht gezet worden. Degene
die aan het woord is geweest mag voor de volgende Clunformatie het stokje doorgeven aan
een andere fokker. Aan de hand van een vragenlijst zullen we vanuit de redactie die leden
gaan benaderen. Samen met enkele foto’s komen we zo iets meer van onze leden te weten.
We zullen deze rubriek “Ik geef het stokje door aan…. “gaan noemen. In de volgende
Clunformatie zal het eerste lid aan het woord komen
Toon Verhoeven

In de stal van ………….
Deze keer leek het interessant om eens op
pad te gaan naar degene die de afgelopen
jaren al heel wat keren een “In de stal
van….” verzorgde. De reis is dus naar Ton
Frumau en Sytske van der Schaaf in
Benningbroek.
Ton was sinds het begin van onze
Clunformaties in 2004 eindredacteur van
deze nieuwsbrief, maar moet daar door
drukke werkzaamheden helaas mee
stoppen. Een mooi moment om nu eens bij
hem in de stal te gaan kijken!
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Benningbroek, ook al weer zo’n klein dorp
met een plattelandskarakter, waar onze
schapenliefhebbers een voorkeur voor
lijken te hebben. Zo klein dat ze op
aardrijkskundeles niet in de opzeglijstjes
voorkwamen.
Benningbroek ligt in de kop van de
provincie Noord-Holland, vlakbij
Medemblik in de streek West-Friesland.
Een gebied met veel stolpboerderijen in
een Oudhollands landschap. Een hele
fraaie omgeving!
Ton en Sytske wonen in het historische
station (gebouwd 1904) BenningbroekSijbekarspel aan de spoorlijn HoornMedemblik. Deze spoorlijn is al vele jaren
geleden gesloten, maar de lijn wordt nu
nog gebruikt door de toeristische
stoomtram Hoorn-Medemblik. Zo af en toe
komt deze prachtige stoomtram bij Ton en
Sytske langstuffen. Een prachtig gezicht.

Hoe kwamen ze aan de Clun Forest? Het
was 1999. Ton en Sytske fokten
Zwartblessen, maar ze waren niet erg
tevreden over dat ras en vonden ook de
Zwartblesvereniging niet leuk. Bij de
zoektocht naar een ander schapenras
kwamen ze terecht bij Jan Wever in
Borger. Zij waren erg onder de indruk van
de mooie Cluns die daar liepen en waren
blij dat Jan wel vier mooie ooien wilde
verkopen. Dus de koop was snel gesloten.
De ooien gingen eerst nog langs ons
vroegere lid van der Schaaf in Annen, om
ze te laten dekken door een hele goede
ram. Dat was dus het begin van de Clun
Forest kudde van Ton en Sytske. De
“Clunton Stables”!

Bij ons bezoek nu lopen er nu 1 volwassen
ram, 13 ooien en 13 lammeren. Deze
lammeren waren van acht ooien. Vijf ooien
moeten dit jaar nog lammeren. Die zijn
vorig jaar later bij de ram gegaan. Een
mooie koppel om te zien.
Ze hebben in totaal ongeveer 2 hectare
weiland. Een deel daarvan ligt achter hun
huis, maar ze huren ook nog een perceeltje
3 kilometer verderop.

Het meeste werk aan de schapen doen Ton
en Sytske samen. Sytske vind vooral de
aflamperiode het leukst. Ze volgden allebei
al eerder een schapenverloscursus. Een
aanrader volgens hen!
Ze vinden de Clun Forest het mooiste
schaap dat er is. Andere rassen vinden ze
ook wel aardig, maar de sierlijkheid en de
alertheid van de Clun springt er toch altijd
uit. Het is ook fijn dat de schapen weinig
hulp bij het aflammen nodig hebben. Maar
Ton zegt dat je er dan wel voor moet
zorgen dat ze in goede conditie blijven.
Dus redelijk slank en niet al te dik. Dan
komt ook het alerte meer tot zijn recht.
Over de Clun Forest vereniging zijn ze ook
erg positief. Ton zit al weer meerdere jaren
in het bestuur. Hij vindt het leuk om in de
club te investeren, want het is dankbaar en
gezellig werk. Door de drukte op zijn werk
is er nu helaas even wat minder tijd voor.
Ton en Sytske zitten allebei in het
onderwijs. Sytske is onderwijzeres op een
lagere school en Ton was oorspronkelijk
tekenleraar, maar is nu teamleider op een
middelbare scholengemeenschap in Hoorn.
Een erg drukke baan, waardoor het passen
en meten is om tijd over te houden voor de
vele hobby’s.
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En die heeft hij! Want naast het
schapengebeuren is hij ook een begenadigd
schilder/tekenaar/beeldhouwer. Hij heeft al
vele malen geëxposeerd en in huis vind je
overal mooie door hemzelf gemaakte
kunstwerken. Wie daarover meer wil
weten moet eens gaan kijken op Ton’s
eigen website www.mus-art.nl.
Verder is hij ook een enthousiast
kippenfokker. In mooie kippenrennen zien
we allerlei rassen: Sussex, Marans (met
van die mooie donkerbruine eieren),
Wyandottes en Australorps. In de
woonkamer staat de broedmachine heerlijk
te snorren. Ton heeft net bebroede eieren
opgehaald van Araucanas, dus er komt nog
een nieuw ras bij in de hokken.
Daarbij komen dan ook nog de vele
klussen in en om het huis. Voor een
serieuze verbouwing draait Ton zijn hand
niet om. Het ziet er allemaal prachtig uit!

Het eerste was in 2002 toen hij op de
Nationale Keuring voor de eerste keer een
prijs won met een zelf gefokt schaap. Hij
werd toen reservekampioen met een
jaarling ooi. Juist omdat hij dat nog niet
had verwacht, was hij er heel erg blij mee.
Sindsdien hebben ze al weer meerdere
keren aan keuringen in Beilen en Ermelo
meegedaan en diverse keren leuk gescoord.
Het tweede mooie Clunmoment was in
2004. De reis met collega-Clunfokkers
naar Engeland en Wales, die door Ton
werd georganiseerd. Een hele gezellige en
leerzame reis. Hoewel ook wel enerverend.
Ton en Sytske kochten toen onder andere
bij Brian Davies een prachtige ram, die in
2003 kampioen was geworden en sindsdien
bij hun Clunton Stables voor heel wat
mooie nakomelingen heeft gezorgd. De
ram is eind vorig jaar geruild met een ram
van de familie Steenbeek. Die kunnen er
dus ook nog enige tijd plezier van hebben.
De tijd gaat snel in Benningbroek. Voor de
terugreis genieten we nog van heerlijke,
zelfgemaakte soep. Het zijn daar hartelijke
mensen met veel interesses. Met mooie
schapen in een prachtige omgeving!
Gerard Scholtes.

Terug weer naar de Cluns. Ik vraag naar
zijn mooiste “Clunmoment”. Ton noemt er
twee.

In de stal van Carlo Hameeteeman en Annelies van den Doel …… vervolg
In de vorige aflevering van “In de stal van…”
meldden we al dat Carlo Hameeteman en Annelies
van den Doel uit Achthuizen in blijde verwachting
waren.
Inmiddels is bij hen de tweeling Maurice en Lucas
geboren. Carlo vertelde dat moeder en tweeling het
prima maken.
Carlo en Annelies, van harte gefeliciteerd!!
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Jaarverslag Clun Forest Schapenvereniging 2007.
“Leuker kan ik het niet maken, wel korter……”, aanhakend op een bekende slogan van de
Belastingdienst. Korter omdat ook in dit jaar dierziektes weer van invloed waren op de
doorgang van een aantal verenigingsactiviteiten. Een tweede link naar bovengenoemde aanhef
is de (belasting-)aanslag die een groot aantal leden van de overheid mocht ontvangen om bij
te dragen in de kosten van een diergezondheidsprogramma. Het gaat hierbij om bedragen van
rond de 200 euro voor schapenhouders van 10 ooien of meer. Hobbyfokkers met een kleine
koppel schapen worden hierdoor onevenredig zwaar belast ten opzichte van de grote
schapenhouders. Er zijn bezwaren ingediend, maar tot op heden is er nog geen uitspraak
vernomen.
Toch nog genoeg om te vermelden:
Op 7 april hielden we onze voorjaarsledenvergadering met een bijzonder interessante bijdrage
van de heer Bert Jansen van Fort Dodge over het ontwormingsmiddel Cydectin. Op
humoristische wijze schetste hij het gebruik van dit product. Langere werktijd van ongeveer 7
weken met residuwerking. Menig lid ging met een verpakking Cydectin ( tegen gereduceerd
tarief) naar huis. Tijdens de vergadering werd het nieuwe shirt met logo (ontworpen door Ton
Frumau) op feestelijke wijze geïntroduceerd. De vergadering werd goed bezocht.
Dag van het Schaap 2 juni. Een zeer geslaagd evenement, met bijna 5000 bezoekers. Nu
kwamen ze niet allemaal voor de Clun Forest, maar een groot aantal van hen bezocht toch ook
onze stand. Zelfs Mrs. Ritchie, die de Hampshire Down keuring deed, kwam haar oude
jeugdliefde (de Cluns) een poot en Mr. John Weever de hand drukken.
Fokkerscontactdag 9 juni. We waren te gast bij Herma en Ad Ordelman in hun stal Everwijn.
Het ochtendprogramma bestond uit het keuren van de lammeren. In groepjes werden de
lammeren beoordeeld en de bevindingen op formulieren ingevuld. Zeer leerzaam. Na een
voortreffelijk warm en koud buffet werd het middagprogramma hervat onder de lommerrijke
boom naast de schuur. Hier maakten we kennis met de schapenadministratie via de computer.
Tenslotte werden we nog getrakteerd op een demonstratie apporteren met honden. De dag
werd afgesloten met een drankje, waarna een ieder langs de bekende Henk Braams-bus weer
huiswaarts keerde. Een zeer geslaagde dag!
16 juni Afronding keurmeestersopleiding. Ton Frumau mocht na het volgen van een cursus
zijn kennis loslaten op een gevarieerd koppel schapen en slaagde met enkele andere cursisten
voor de opleiding keurmeester FBS.
Inspectie 2007. De verschillende teams hebben de fokkers weer bezocht en 76 bedrijven
aangedaan. Er werd een dikke 4000 kilometer afgelegd om 662 lammeren te beoordelen. De
gehele administratie en verwerking van deze gegevens is in handen van Jan Wever. Het
verslag werd ook dit jaar weer gepresenteerd tijdens de najaarsledenvergadering.
Ook de begroting en de financiële verslagen werden besproken tijdens de ledenvergaderingen.
Penningmeester Gerard Scholtes kon trots meedelen, dat we een gezonde vereniging zijn en er
financieel goed voorstaan.
Odiliapeel 8 juli. Het was ondanks de magere weersvoorspellingen een “vette”dag. Volop
zon, veel bezoekers en goede inbreng. Het keuren is goed in het Brabantse land. Een niet te
evenaren sfeer door de koppeling van schapendag en braderie. Keurmeesters waren Jan
Wever en Ton Frumau. Ringmeester was Annie Steenbeek.
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Dierenshow Drenthe te Beilen 4 augustus. Keurmeesters waren Dinant Strokap en Ton van
der Toorn. Sytske van der Schaaf leidde het ringgebeuren. De keuring kon gelukkig doorgang
vinden, de Blauwtong was nog niet geconstateerd in het noordelijk deel van ons land. De
keuring verliep voorspoedig, er was redelijk veel inbreng en de kampioenen waren bijna
allemaal bekend, toen opeens het noodlot toesloeg: MKZ in Engeland geconstateerd.
Het transport van dieren werd met onmiddellijke ingang verboden. Daar sta je dan met je
schapen in Beilen. Toch eerst nog maar de dagkampioen bekend gemaakt, ingepakt en daarna
de schapen ingeladen. Alleen Ton Frumau werd vlak bij huis aangehouden, maar mocht na
grondige inspectie en intensief telefonisch overleg met de crisisstaf toch via de kortste weg
naar huis. Hij was toch al niet van plan om via Maastricht te rijden, dus kon daar goed aan
voldoen.
Nationale Keuring. Alles was goed voorbereid, maar door de MKZ-problematiek in Engeland
zaten we weer enige tijd op slot. MKZ en Blauwtong gooiden - niet voor het eerst - roet in het
eten. Geen Nationale dus. Hopelijk volgend jaar beter.
De najaarsledenvergadering op 10 november sloot het actieve verenigingsprogramma af. Een
goede opkomst en een voortreffelijke presentatie van dhr. Tersmette over geboorte en
geboortehulp bij het aflammeren. Zeer leerzaam en voor velen een geruststellende gedachte,
dat in geval van verkeerde ligging de geboorte meestal gewoon kan plaatsvinden. Meestal
grijpen we te vroeg in. Als het toch moet luidt het advies: Ruimte maken en altijd een touwtje
bij de hand houden. Ieder lid kreeg een touwtje mee naar huis om vingeroefeningen te blijven
doen. Oefening baart kunst, iets wat de rammen al in praktijk hebben gebracht en samen met
de ooien voor nieuw leven in de stal anno 2008 hebben gezorgd.
Ton van der Toorn (secretaris).

Onverwachte geboorte in de stal van Kees en Heleen Post

Onze ooi is op 10 maart 2008 bevallen van
een tweeling. Niets bijzonders zou je
zeggen maar voor ons was het wel
onverwacht. De ram hebben we namelijk
verleden jaar in oktober jammer genoeg
naar de slacht moesten brengen. Wij

dachten dat de ram geen enkele ooi had
gedekt. Maar hij heeft ons toch nog verrast.
Enkele weken geleden viel het ons op dat
een ooi toch wel dikke tepels kreeg en
behoorlijk ging schommelen. Het zal toch
niet zo zijn dat....? Dus toch. Maandag 10
maart ging de ooi uit zich zelf naar het
binnenhok en beviel enkele uren daarna
probleemloos van een tweeling.
Op de foto dartelen de lammetjes nu door
het hok.
Je ziet maar, niet aangekondigd kunnen er
ook met succes lammetjes geboren
worden.
Groeten van de familie Post uit Hurwenen.
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Fokkerslatijn
Binnen de foktechnische commissie van onze vereniging hebben we overlegd over het
couperen. We hebben dan wel vrijstelling gekregen van het coupeerverbod, maar daarmee
zijn we niet van de kwestie af. We zullen iets moeten doen om de staarten van onze Cluns
korter te maken. Dat is de deal die met de ambtenaren in Den Haag is afgesproken.
Zou dat lukken: kortere staarten fokken? We hebben het schapendeskundige Mart Nijssen
gevraagd, en die zegt dat het kan. De Texelaars hadden veertig jaar geleden nog lange
staarten, en inmiddels zijn die teruggefokt tot kleine ‘pijlstaartjes’. De Suffolkfokkers hebben
het de afgelopen jaren ook geprobeerd, en het schijnt dat de eerste resultaten bemoedigend
zijn. Dus het lijkt de moeite waard om een poging te wagen. Niet alleen om Den Haag een
plezier te doen, maar ook omwille van onze schapen.
Hoe gaan we het aanpakken? De eerste stap is dat er een inventarisatie wordt gemaakt hoe
lang de staarten van onze Cluns op dit moment eigenlijk zijn. Is er veel variatie of zijn ze
allemaal ongeveer even lang? Afhankelijk daarvan kunnen de kansen worden ingeschat van
een selectieprogramma. Hoe meer variatie er is, des te meer valt er te selecteren, en des te
sneller kunnen we vooruitgang boeken.
Hoe het selectieprogramma er uit gaat zien is nog niet bekend. Hopelijk zullen we daarover
deskundig advies krijgen. Een ding is nu al zeker: het wordt een zaak van de lange adem. Het
kan wel een jaar of twintig duren voordat we zijn waar we wezen moeten. Inderdaad, dat
klinkt als St. Juttemis. Maar als we toch verplicht worden om iets te doen, dan kunnen we het
beter ook maar serieus proberen. En het is toch ook een mooie uitdaging voor de echte fokker.
We kunnen laten zien dat Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie, gelijk had toen
hij zei: wat evolutie in het groot kan, dat kan de fokker in het klein.
Bert Theunissen

Foto’s ontvangen van Mees Struijs uit Lettele.

Foto links: Clunsen staan het schapenscheren met belangstelling te volgen. Een heeft de behandeling al
ondergaan, een is onder het mes en de ander moet nog.
Foto links: Om ons bospad af te laten grazen zetten we regelmatig onze (in dit geval kort daarvoor geschoren )
schapen aan een touw.
Met vriendelijke groet, Mees Struijs (uit Lettele, Overijssel)
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De lange weg naar korte staarten.
Vorig jaar is aan drie schapenrassen,
waaronder de Clun Forest, tijdelijke
ontheffing van het ingrepenbesluit
verleend. Hieraan is veel overleg vooraf
gegaan. Dat begon al ongeveer tien jaar
geleden toen het ingrepenbesluit nog in
voorbereiding was. Klaas Steenbeek had
toen gelegenheid, in de wandelgang van
een ander overleg op het ministerie, een
directeur van de dierenbescherming de te
verwachten gevolgen voor onze ooien van
niet couperen voor te houden. Dit was
“nieuw voor hem” en hij zou dit intern
bespreken en komen kijken. Dat bezoek
heeft nooit plaats gevonden evenmin als
enig ander praktijkbezoek wat vaak is
voorgesteld.
Daarna ging het algemene coupeerverbod
in. Het eerste jaar ontstonden ook op
meerdere bedrijven met Cluns problemen.
Binnen het Clun Forest bestuur kreeg ik de
taak onze belangen bij dit onderwerp te
behartigen. Ik werd volgens Jan Wever de
“coupeuse”, in de gewone betekenis van
het woord niet een door mij gezochte
bezigheid.
Veel overleg vond plaats op diverse
plaatsen en vele brieven werden
geschreven, sommigen vergezeld van
bloederige en vieze foto’s, aangeleverd
door enkele leden. Ook is steeds weer er op
gewezen dat de direct zichtbare pijnreactie
van jonge lammeren op goed couperen
minder is dan op het inbrengen van de
oormerken. Op de vele brieven volgden
weinig antwoorden.
Gelukkig werd na één jaar praktijk
algehele ontheffing verleend. Daarna werd,
deels buiten ons directe gezichtsveld, lang
gedacht en waarschijnlijk intensief
overlegd. Veel wisselingen van voor dit
onderwerp verantwoordelijke ambtenaren

van LNV vonden plaats, het was kennelijk
een hoofdpijndossier.
Gelukkig was er toen een minister die de
praktijk kent en “het leed” van couperen
voor de dieren op juiste waarde schat.
Direct contact werkte soms versnellend en
uiteindelijk kwam er een voorstel tot
tijdelijke ontheffing voor drie rassen. Door
alle gedane inspanningen hoorden onze
Cluns nu ook bij de groep waarvoor
ontheffing werd voorgesteld. Bij de
behandeling in de Tweede Kamer werd een
breder onderzoek naar de effecten van
couperen afgesproken. Dat onderzoek
resulteerde in een
politiek/wetenschappelijk rapport met als
conclusie dat blijkt dat couperen geen
invloed heeft op het optreden van myiasis
bij schapen/lammeren. Hierop werd het
coupeerverbod weer van kracht met nu
gelukkig voor drie rassen een ontheffing,
Clun Forest, Hampshire Down en Suffolk.
Meerdere langstaartrassen hebben
geprobeerd ook ontheffing te krijgen maar
dat is niet gelukt.
Bij de drie genoemde rassen moet een
zodanig fokprogramma worden opgezet
dat de lange staarten korter worden. Het
ministerie van LNV heeft voor de
begeleiding van dit programma een
deskundige van de universiteit
Wageningen ingeschakeld. Ervaring bij de
Suffolk leert dat een dergelijk programma
resultaat heeft maar duidelijk is wel dat dit
mogelijk 20 jaar kan duren. Medewerking
van ons aan dit programma is nodig om het
resultaat te bereiken. Als we ons hiervoor
niet inzetten dreigt voortijdige intrekking
van de ontheffing.
Tot zover de historie. We staan nog aan het
begin van de lange weg naar korte staarten.
Annie Steenbeek
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/otulen van de ledenvergadering op zaterdag 12 april 2008 te Wageningen.
Bericht van verhindering: Metselaar, Floor, Mulder, Vlot, De Pree, Muys, Ketelaar/v.d.
Zwaag, Struijs, v.d. Munnik, Plessius, Wevers, Reinders, Christoffels, Braams en Boven.
Enkele dagen voor de vergadering kregen wij het verzoek om ruimte te bieden voor een
presentatie van de Gezondheidsdienst. Hieraan hebben wij gehoor gegeven. Mevr. Maaike
Leistra presenteerde het programma CapraOvis. Via een inlogcode kunnen abonnees veel
kennis op doen over verzorging en gezondheidsproblemen van schapen. Via de digitale
dierenarts kunnen ook vragen gesteld worden. Zeer interessant en leerzaam. De kosten voor
een abonnement bedragen standaard 21 euro en als er vanuit de vereniging 25 leden of meer
zijn die deelnemen, wordt de prijs 16,50 euro. Er lijkt veel animo.
1. Mededelingen/ingekomen stukken. De traktatie komt deze keer van Klaas en Annie
Steenbeek. Hampshire Down nieuwsbrief, Afrekening NSFO, Berichtgeving vaccinatie
blauwtong (Er komen in mei 2 miljoen vaccins beschikbaar voor een eerste entingsronde.
Hiervoor komen fokrammen, ooilammeren en fokooien in aanmerking. Men dient contact
op te nemen met de eigen dierenarts.), Flyer myasis (ook gepubliceerd via Het Schaap en
nu ook te bekijken via onze website www.clunforest.nl >> Verzorging), Bericht over
scrapieaanpak ( Franse staat heeft nieuwe bestrijdingsstrategie aangevochten bij het
Europese hof en is in het gelijk gesteld. Alles blijft nu bij het oude.), Gerard heeft 2
flockbooks uit Engeland ontvangen. Wie er interesse in heeft kan met hem contact
opnemen.
2. Vaststellen agenda. Geen wijzigingen voorgesteld.
3. Rondje aflammeren. Een zeer onderhoudend onderdeel van de vergadering. Elke fokker
deed zijn verhaal en men was over het algemeen positief over de aantallen lammeren en
over de kwaliteit. De geboortes verliepen op enkele uitzonderingen na zeer voorspoedig
en de uitval was gering. Enkele doodgeboren lammeren (veelal in het vlies) en een enkel
lam bezweek nadien toen de ooi er op ging liggen. Dick Jochemse uit Barneveld kreeg een
soort Dalmatiër-lam, wit met enkele donkere spikkels. Dinant Strokap uit Nijverdal heeft
door blauwtongproblemen zijn Clun ram ook op de Blauwe Texelaarooien gezet en kreeg
fantastische (vlees-) lammeren. Hub Kersemakers was (nu hij geen schapen meer heeft)
naar de kudde van Gert Lardinois geweest om sfeer en nog iets anders te proeven. Piet
Stuyts tenslotte deed konde van zijn besluit om op doktersadvies te stoppen met het
houden van schapen. Zijn dieren gaan op transport naar een nieuwe eigenaar in Frankrijk.
Een toch wel emotioneel gebeuren.
4. Financieel verslag uitgedeeld door de penningmeester Gerard Scholtes. Ziet er prima uit.
De reserve is aan de ruime kant. De contributie hoeft daarom niet verhoogd te worden.
Nadenken hoe we met de reserves verder omgaan.
5. Kascontrole. Dick Haverkamp doet verslag en meldt dat de Cie. alles goed heeft
doorgenomen en geen onvolkomenheden heeft kunnen constateren. Hij stelt voor om
decharge te verlenen. Onder applaus voor de penningmeester wordt hiermee ingestemd.
6. Benoeming Kascontrolecommissie. De nieuwe commissie bestaat uit: Ad Ordelman, Piet
Stuyts en als reserve André van den Ouden.
7. Jaarverslag. Ton van der Toorn (secretaris) leest het verslag van het verenigingsgebeuren
in 2007 voor. Dit verslag wordt in de Clunformatie van april afgedrukt.
8. Bestuursverkiezing. Er zijn door de leden geen tegenkandidaten ingebracht. De huidige
bestuursleden Jan Wever, Jan Muys en Bert Theunissen worden herkozen. Bestuurslid
Toon Verhoeven zal meekijken en meewerken aan bepaalde taken van de voorzitter. Dit
mede om een aantal werkzaamheden niet al te veel persoonsafhankelijk te maken.

Pag.9

Clunformatie no.15
9. Activiteiten. De afspraken zijn tijdens de vergadering in november j.l. vastgelegd. Toon
Verhoeven meldt, dat tijdens de fokkerscontactdag aandacht besteed gaat worden aan de
beoordeling van fokooien en mogelijke selectie. Ook zal er een presentatie zijn van het
programma ZooEasy. De uitnodigingen worden naar de leden opgestuurd.
10. Inspectie 2008. Ook dit jaar gaan de inspectieteams vanaf juni weer op pad. Wellicht via
een nieuwe indeling. Graag uw medewerking bij de inspectie! De gezamenlijke inspectie
wordt op 24 mei gehouden bij stal Jongbloed in Aalten.
11. Couperen. Annie meldt dat er een ontheffing is verleend, maar dat wel een programma
moet komen dat het fokken van kortere staarten onderzoekt. Een aantal bestuursleden is al
begonnen met meten en wegen. Er komt in de Clunformatie een artikel over dit
onderwerp.
12. Blauwtong en vaccinatie. In mei wordt gestart met een eerste vaccinatieronde. Vervolgens
komen er nog vaccins beschikbaar in juni en augustus. Zelf alert op zijn en contact
opnemen met de eigen dierenarts.
13. Foktechnische commissie. Bert Theunissen doet verslag van overleg tussen de cie-leden
en Mart Nijssen. Het is goed om te kijken naar de rasstandaard en de ontwikkelingen in
Engeland. Daar zijn kuiven minder belangrijk geworden. Iets wat wij niet willen. Ook is
aandacht gewenst voor de maten. Willen we steeds groter fokken? Waar ligt de grens?
Heeft het fokken op kortere staarten kans van slagen en tot welke prijs? Klaas Steenbeek
vraagt naar wegingsfactoren. Er komen aanbevelingen naar het bestuur.
14. Clunformatie. Toon Verhoeven neemt het eindredacteurschap over van Ton Frumau. Deze
wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden. Hij hoopt wel dat Ton zo af
en toe nog eens een bijdrage (illustraties e.d.) wil leveren.
15. Rondvraag. Ton Frumau meldt, dat de pilot elektronische oormerken is gestopt. Hij kan
geen nieuwe grijze merken meer bestellen. Hij moet nu weer over op de gele merken met
UBN. Een vreemde ontwikkeling. Gerard geeft aan dat er veel problemen waren bij het
bestellen van oormerken via internet. LNV zegt dat het nu is opgelost. In de gaten houden.
Dick Jochemse vraagt naar de mogelijkheden van omnummeren. Het beste is om, bij
verlies, een vervangend oornummer te bestellen. Dit is erg kostbaar. Een nieuw nummer
in beide oren plaatsen is ook een mogelijkheid (eerstvolgende volgnummer). Dit wel
doorgeven aan Mart Nijssen. Deze registreert dit. Geeft wel verwarring in eigen
administratie.
16. Sluiting. De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en wenst hen een goede
terugreis.
Ton van der Toorn, secretaris.

CapraOvis
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we een presentatie van de GD dieren gekregen
over de internetsite CapraOvis. Op deze site is veel informatie te verkrijgen over
schapenziektes en verzorging. Op de site is een algemeen gedeelte waar iedereen vrij
informatie kan verkrijgen, maar er is ook een afgesloten gedeelte waar een abonnement voor
nodig is. Dit kost normaal € 21,- per jaar. Als wij ons met voldoende leden aanmelden kunnen
we een korting van 20% krijgen. Op de ledenvergadering was daarvoor veel belangstelling.
Als leden hiervan gebruik zouden willen gaan maken, verzoeken wij u een aanmelding te
sturen naar onze secretaris Ton van der Toorn (e-mail: vandertoorn@hotmail.com ) .Wij kunnen
dan nagaan of het zinvol is om hiervoor een collectief abonnement af te sluiten.
Op het algemeen gedeelte kun je met onderstaande link op de site komen.
http://www.capraovis.nl/
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Vooraankondiging Fokkerscontactdag
okkerscontactdag 7 juni
De jaarlijkse fokkerscontactdag van onze vereniging zal dit jaar plaatsvinden bij Toon en
Marlies Verhoeven in Soerendonk (Noord Brabant) op zaterdag 7 juni.
Ook dit jaar zal er weer een interessant programma georganiseerd worden. Naast de
bekende beoordeling van de lammeren zal Ton Frumau een presentatie geven over het
beoordelen van een schaap om er mee verder te fokken of mee naar een keuring te gaan.
Ook zal een presentatie worden verzorgd over het dierenregistratieprograma ZooEasy.
Ongeveer 3 weken van te voren zullen alle leden hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hou
deze dag alvast vrij. Aanmelden kan dan via telefoon 06-51230020 of e-mail
ahmverhoeven@planet.nl
Het bestuur

Belangrijke data








Bestuursvergadering/ inspectievoorbereiding
Fokkerscontactdag
Keuring Odiliapeel
Keuring Beilen
Nationale keuring Ermelo
Bestuursvergadering
Najaarsledenvergadering

24 mei 2008
7 juni 2008
6 juli 2008
2 augustus 2008
23 augustus 2008
13 september 2008
8 november 2008

Een witte kerst of is het pasen?
Hier een foto van een witte paasmaandag in Wilsum. Voor de schapen even wennen, want sneeuw hebben
ze nog niet veel gezien. En zeker niet in maart.
Groeten van de fam Kranen uit
Overijssel
(Red: Wilsum ligt dus niet in Noord-Holland, zoals wij vorige keer schreven!)
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Wij willen in de Clunformaties steeds een aantal leuke foto's laten zien.
Stuur daarom ook eens een foto op. Dat kan digitaal via e-mail (ahmverhoeven@planet.nl)
of gewoon via de post naar Toon Verhoeven.

Redactie:
Toon Verhoeven (eindredactie):
Gerard Scholtes:
Ton van der Toorn:

ahmverhoeven@planet.nl
gerard.scholtes@xs4all.nl
vandertoorn@hotmail.com
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